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İLETİ İM VE İCRA ORTAMLARI AÇISINDAN EDİB 

HARÂBİ DİVÂNI

EDİB HARÂBÎ’S DIVAN TERMS OF COMMUNICATION 

AND EXECUTION ENVIRONMENTS

Kemal ÜÇÜNCÜ1

ÖZET

Bu makalede, Türk edebiyatı bağlamın-

da Alevi Bekta i edebiyatının ve inanç gele-

neğinin önemli fi gürlerinden biri olan Ah-

met Edib Harabi’nin Divanı sözlü kültür ve 

yazılı kültür ortamlarının etkile imi açısın-

dan incelenmeye çalı ılacaktır. Harabi’nin 

iirleri dilsel ve etnik engelleri a arak Türk 

kültür havzasında geni  bir kesim tarafın-

dan payla ılması açısından da ilginçtir. 

Anahtar Kelimeler: Edib Harabi, Sözlü 

Kültür, İcra Bağlamı.

ABSTRACT

In this article, in the context of Turkish 

literature, Ahmet Edip Harabi Divan which 

is one of the important fi gures of Alevi Bek-

tasi literature and tradition of faith will be 

examined in terms of the interaction of oral 

culture and written culture environments. 

Harabi’s poetry transcends religious and 

1 Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

ethnic barrier, in basin of Turkish culture 

is shared by a large segment. In this respect 

Harabi’s poetry interesting.

Key Words: Edib Harabi, Oral Culture, 

Execution Context.

GİRİ

Tarihsel olarak yakın sayılabilecek bir 

dönemde ya amı  olmasına rağmen Edib 

Harâbî’nin hayatı hakkında kronolojik bil-

gilerimiz yetersizdir. Annesinin adı Hatice 

Hanım’dır. Hatice Hanım H.1319/M. 1901 

tarihînde vefat etmi tir.2 Divanındaki bir ne-

festen H.1269/M.1852 tarihînde İstanbul’da 

doğduğunu ve esas isminin Ahmet Edib3 ol-

duğunu öğrenmekteyiz.

2 Bu bilgiyi HD’nın sonundaki bir kayıttan anlamak-
tayız. Divân kalınca bir defter eklinde olduğundan 
sonuna doğru bo  sayfalardan birinde fi hrist kısmının 
bitiminde bu kayıt vardır.

3 [Öge] Ali Rıza. Alevî-Bekta i airleri Antolojisi. İs-
tanbul (El yazması bir eserdir. air hakkında kısa da 
olsa bilgi veren en eski kaynaktır. Diğer kaynaklar bu 
bilgileri kaynak göstermeden alıntılamı lardır).
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Peder ü vālidem oldu bahāne

Merecel-bahriyani yeltekıyāne

Bin ikiyüz altmış doķuzda ķāne

Eriştim zāhiren geldim cihāne ... 

(HD:432/1).

Nāmım Edib idi Harābî oldum

Erenlerin ayaķ türābı oldum

Haķķ’ın bir muķaddes kitābı oldum

‘Aşķ olsun oķuyan ehl-i irfāna... 

(HD:432/3).

Çocukluğu hakkında kaynaklarda 

-yazılı ya da sözlü- yeterli bilgi ve belge 

yoktur.4Rıza Tevfi k “Edib Harâbî’nin öte-

den beri İstanbullu bir aileye mensup oldu-

ğunu, fakir olduğunu ve eski bir ah ap evde 

oturduğunu ve Namık Kemal’den himaye, 

insaniyet ve te vik gördüğünü, ünlü edibin 

onu evlat edindiğini söylediğinive derin bir 

minnettarlıkla onu yâd ettiğini belirtir.” (Bö-

lükba ı, 1944: 3). 17 ya ına gelinceye kadar-

ki hayatı hakkında bir malûmat yoktur. Bir 

nevi hal tercümesi olan nefesinde:

4 Bu konuda ba ta Ba bakanlık Osmanlı Ar ivleri, 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı Ar ivi, Milli Kütüphane, Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi gibi 
belli ba lı belge ar ivlerinde yapılan taramalarda her-
hangi bir bilgi ve belgeye rastlanamamı tır. Harâbî’nin 
bağlı bulunduğu ah Kulu Sultan Dergahı’ndan da 
herhangi bir belge elde edilememi tir. Ayrıca Prof. 
Dr. Ali Birinci ve ara tırmacı-yazar evki Koca (Tur-
gut Koca Halifebaba’nın oğlu olması münasebetiyle 
Bektâ ilik tarikatının bilinmeyen tarihine ve ahısla-
rına ait oldukça geni  bir bilgiye sahiptir) ile yapılan 
görü melerde ilâve bir bilgi ve belge bulunamamı tır.

Berzahtan ķurtuldum çıķtım aradan

Onyedi yaşında doğdum anadan

Muhammed ‘Ali Hilmî Dede Baba’dan

Çoķ şükür hamd olsun geldim imķāne 

(HD:432/2)

ifadeleriyle 17 ya ında Mehmed Ali 

Dedebaba’ya intisap ederek Bekta î olduğu-

nu belirtmektedir. Bekta î geleneğinde ikrar 

verip tarikata girmek “mecâzî anlamda ölüp 

yeni bir inanç iklimi içerisinde yeniden doğ-

mak” olarak kabul edilir (Korkmaz, 1993: 

182). Divanındaki bazı ifadelerden Bekta î 

nasibi almadan önce, Sünnî akideye men-

sup biri olduğu izlenimi vermektedir.

Bir zāman cāmiye devām iderdim

Aķlımca sanırdım müslümān oldum

Vaiz dinlemeğe her gāh giderdim

Me’mūl iderdim ki müslümān oldum 

(HD:455/1).

Bir diğer gazelde “Müslüman iken ab-

dest alıp namaz kıldığını, namazı asla terk et-

mediğini, cennet endi esi olduğunu, bir gün 

bir devre (muhabbete) dâhil olduğu zaman 

kendisinin yanıldığını ve bugüne kadarki 

uğra ının bo  olduğunun farkına vardığını 

ve hemen orada imanı, küfre deği tiğini ve 

imdiki duruma geçi  yapmaya karar verdi-

ğini” belirtir (HD:149/1,2,3,4,5,6).

Tahsili ve okul hayatı hakkında da kay-

naklar yetersizdir. Yine Rıza Tevfi k’in be-

lirttiğine göre uzun uzadıya mekteplerde 

zaman harcamamı , bahriye mektebinin ilk 
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sınıfl arından ayrılmı tır (Bölükba ı, 1944: 

2). Bu hususu Edib Harâbî’nin Divanı’ndan 

anlamak mümkündür. Dil ve imlâsındaki 

tutarsızlık, yazı stili onun eğitiminin az ol-

duğu (yarım kaldığı) izlenimini vermek-

tedir. Sadettin Nüzhetde bu hususu, ilmî 

müktesebâtının pek yüksek olmadığını söy-

leyerek teyit eder. Fakat bununla birlikte 

kendisini sözlü gelenek içerisinde çok iyi 

yeti tirmi  olan Harâbî, Muhyiddin-i İbn-i 

Arabî’yi tercüme erhlerinden takip edebi-

lecek kadar Arapçaya vâkıftır. Yine Ergun’a 

göre, Harâbî kuvvetli bir irticalî iir söyleme 

yeteneğine sahipti (Ergun, 1928: 1752).

Divanı’nı incelediğimizde bize otodi-

dakt bir insan portresi çizmektedir. Türkçe-

nin yanında Farsça ve Azeri Türkçesinde de 

iir yazabilecek bir birikimi olduğunu göz-

lemlemekteyiz (HD: 46,340,345).

Harâbî’nin mesleği onun tahsil durumu-

na açıklık getiren bir diğer kanıttır. Kaynak-

larda belirtildiği ve Divanı’ndaki notlardan 

anladığımız kadarıyla uzun yıllar bahriyede 

brik kâtipliği5 yapmı , Preveze, Limni, Ça-

nakkale (Kilidbahir) gibi imparatorluk kent-

lerini bahriyedeki memuriyeti dolayısıyla 

dola mı tır. 

Harâbî’nin Divanı’nın sonuna yazdığı 

notlardan ikisi kız olmak üzere üç çocuğu-

nun olduğunu öğrenmekteyiz. Bunlardan 

Zeynep Saniye Hanım’ın (H.1305/M.1887) 

tarihinde doğduğuna dair bir kayıt vardır. 

Yine aynı yerde, müteakiben Fatma Bel-

kıs ismindeki kızının (H.1308/M.1890) ta-

5 Gemilerde yazı ma yapan kayıtları tutan kâtip.

rihinde doğduğuna ve (H.1315 / M.1897 

tarihinde vefat ettiğine dair bir diğer kayıt 

vardır. Aynı sayfada oğlu İsmail Feridun’un 

(H.1315/M.1899) tarihinde doğduğunu be-

lirten bir ifade yazılıdır.6 Rıza Tevfi k, Edib 

Harâbî’yi ziyarete gittiğinde evinde 6 ya -

larında Hüseyin isminde bir erkek evladı-

nın olduğunu ve ona “Git kapıyı aç! Rıza 

Tevfi k gelmi  olacak.” dediğini belirtmek-

tedir” (Bölükba ı, 1944: 3). Fakat Harâbî 

Divanı’nda Hüseyin isminde bir çocuğa dair 

kayıt yoktur.

Edib Harâbî, fakirlik ve sıkıntı içerisin-

de bir ya am sürmü tür. Vahit Lütfî “ufak 

bir tekaüt maa ı ile geçinmek zorunda kal-

dığını ve ihtiyaç sebebiyle evinde cemler 

düzenlediğini” belirtmektedir (Salcı, 1939: 

219). Turgut Koca, Harâbî’nin deniz levazım 

binba ılığından emekli olduğunu aynı za-

manda Hacı Bekta  Veli Dergahı Postni ini 

Türbedar Mehmed Baba’dan babalık icazeti 

aldığını ve Feylesof Rıza Tevfi k’in mür idi 

olduğunu (Koca-Onaran, 1987: 152) belirtir. 

air 1916 yılında ölmü tür. Fakat mezarının 

nerede olduğu ve ne ekilde öldüğü hakkın-

da elimizde hiçbir bilgi yoktur.7

6 HD (Dizinden sonraki sayfa).

7 Edib Harâbî’nin ölümü ve mezarı hakkında 
ara tırmacı-yazar evki Koca ile yaptığımız görü me-
de Harâbi’nin İttihat ve Terakki Fırkası’nın i  ba ına 
gelmesinden birkaç sene sonra bu fırkaya uygulama-
larından dolayı muhalefet ettiğini ve onlarla sürtü -
meye girdiğini, bu nedenle fail-i meçhul bir cinayetle 
öldürülmü  olabileceğini belirtmi tir. Harâbî’nin i-
irleri arasında muhalefet anlamına gelecek bir ifade 
yoktur. Bu nedenle söz konusu iddia çok zayıf bir ih-
timaldir.
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I. EDİB HARÂBÎ’NİN DİVANI 

HAKKINDA 

A. Süleymaniye Kütüphanesi 

Nüshası

Müellif hattı olan bu nüsha Süleymani-

ye Kütüphanesi’nde İhsan Mahvi Kitapları 

bölümünde 98 numarada kayıtlıdır. 570 va-

rak tutarındadır. Rika hattıyla yazılmı tır. 

Satır sayısı muhteliftir (Genellikle 12 satır). 

Dı  ve iç ölçüsü, 198X125, 115X43 mm ek-

lindedir. iirlerin bulunduğu bölüm 285+12 

yk.’tır. Avrupa kâğıtlı, arkası me in, üstü 

kâğıt kaplıdır. Ba ta İhsan Mahvî’nin vakıf 

mührü, sonda kütüphanenin damgası bu-

lunmaktadır. Gazel, kaside, mersiye, tarih, 

kıta, müfred, nefes, semai, ko ma satranç, 

lügaz tarzında yazılmı  toplam 511 iir ihti-

va etmektedir. iirlerin sonunda yazdığı i-

irlere ait numarasız mufassal bir fi hrist var-

dır. Bu kısımdan sonra bo  sayfalar vardır. 

Bu sayfalarda yer yer çe itli din büyüklerine 

ait sözler ve Harâbî’nin çocuklarına ait ka-

yıtlar yer almaktadır.

B. Taksim Atatürk Kütüphanesi 

Nüshası

Taksim Atatürk Kitaplığı’ndaki bu nüs-

ha Sr.283, Tsf.000 Belediye bölümü 1896 

numarada kayıtlıdır. Müstensihi belli değil-

dir. Satır sayısı muhteliftir. Karton kapaklı 

ve rika hattıyla yazılmı  bir eserdir. İki ayrı 

defter halinde toplam 100 sahifeden ibaret-

tir. Bu bir nüsha olmaktan ziyade Harâbî 

Divânı’ndan seçilen iirlerden olu an bir 

defterdir. İçeriğinde müellif hattı nüshadaki 

eksiklikleri tamamlayacak bir iire rastlana-

mamı tır.

II- YAZILI KÜLTÜR 

ORTAMINDA EDİB HARÂBÎ 

Yazı, konu mayı sözlü-i itsel duyudan 

çıkarıp yeni bir duyu dünyasına, görmeye 

bağladığı için hem konu mayı hem de dü-

ünme biçimini dönü türmesiyle, insanlık 

teknolojisindeki bulu larının en büyüğü ol-

mu tur (Ong, 1995: 104). Yazılı kültür ortamı 

metni ve iletiyi statik bir hale getiren bu ne-

denle sözlü kültür ortamında olması muhte-

mel deği im ve varyantla malara müsaade 

etmez. Üzerinde tekrar dü ünme, geriye dö-

nü , düzeltme ve ilâve yapma tasarrufl arına 

açıktır. Uygarlık tarihinin ileriye doğru geo-

metrik bir hızla geli iminin temelinde yazı-

nınicat edilmi  olması vardır.

Connerton bir sözlü kültürün yazılı 

kültüre geçi ini, bedenle tirme pratiğinden 

kaydetme pratiğine geçi  olarak tanımlar. 

Böylece yazının ku kuculuk ve ekonomik-

le tirme süreçlerini iteleyerek yenilikleri 

kurumsalla tıracağı kanaatindedir (Conner-

ton, 1999: 118-119).

Matbaanın icadını (1450) dikkate aldığı-

mızda bu aracın ülkemize geç sayılabilecek 

(1729) bir tarihte girmi  olduğu söylenebi-

lir. Matbaanın geli i ile beraber eserlerin 

basım ve dağıtımi lemi kolayla mı , buna 

paralel olarak bilginin aktarım ve dola ım 

hızında da bir artı  olmu tur. Yazılı kültür 

ortamı ve â ıklık geleneğinin tarihî süreci 

içinde cönkler, mecmualar ile belli oranda 

varlığını hissettirmekle beraber istinsaha 

dayanan bu çoğaltma ekli mahiyet itibarıy-

la oldukça farklıdır. “Bu dönemde ilk defa 

hangi yılda ve kimin tarafından ba latıldığı 
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bilinmemekle beraber â ık tarzı destanların 

ta  baskısı (litografya) denilen teknikle tek 

yaprak kâğıtların bir yüzüne basılmak su-

retiyle çoğaltılarak satıldığı bilinmektedir” 

(Çobanoğlu, 1999b: 142).

Bu ilk dönemde yine matbaa ortamında 

basılan ilk eserler, sözlü kültür ortamında 

üretilip aktarılan ve halk tarafından çok se-

vilen eserlerdir. Bu, bir anlamıyla ticarile me 

kaygısının bir yansıması olarak dü ünülebi-

lir. Çünkü basılmı  olan eserin maliyetinin 

kar ılanması için satılması mecburidir. 

“Bu destanlara paralel olarak yazıya ge-

çirilip satılan bir ba ka gelenek mahsulü ise, 

İslâmî epik destanlar ve halk hikâyeleridir. 

Bunlar arasında Battal Gazi Destanı, 

Ebu Müslim Horasanî, Hz. Ali Cenkleri, 

Hamzanâme gibi İslâmî destanlar ve Kerem 

ile Aslı, Â ık Garip, Emrah ile Selvi, Asu-

man ile Zeycan, Razınihan ile Mahifi ruz, 

Elif ile Mahmut, ah İsmail, Ferhat ile irin 

gibi halk hikâyeleri sayılabilir. 1900 yılların-

dan itibaren önceleri ta baskı ile basılıp sa-

tılan bu mahsuller, daha sonraları tipo mat-

baalarla Anadolu’nun en ücra yerlerine dahi 

ula tırılmı tır. Yazılı ve basılı bu tahkiyeli 

eserler, geleneğin canlı olarak devam ettiği 

yerlerde evlerde ve köy odalarında yüksek 

sesle okunup dinleniyorlardı. Bu dönemde 

sözlü kültür ile yazılı kültürün sarmal bir 

ekilde â ıklık geleneğine tesiri söz konu-

sudur. Geleneği sürdüren â ıkların, sözlü 

aktarımdan beslenmeleri yanında yazılı un-

surlardan da istifade ederek, bireysel bilgi 

birikimlerini olu turdukları görülmektedir” 

(Özarslan, 2001: 283).

Matbaanın hizmete girmesiyle beraber 

okuyucu/dinleyici kitlesinde çok hızlı bir 

artı ın olduğu muhakkaktır. Okuma yaz-

ması olanlar okudukları bu basılı eserleri 

yine okuma yazması olmayan toplulukların 

önünde okuyarak onları bir anlamıyla tek-

rar sözelle tirme i lemine tabi tutmu lardır. 

Matbaanın icadından önce çoğaltma i -

leminin el yazısıyla yapıldığı bilinmektedir. 

Bu yöntemle Fuzulî, Bâkî, Nesimî gibi air-

lerin eserleri okuma yazması olmayan halk 

kesimleri arasında dilden dile söylenilip ak-

tarılmı lardır. 

Yazının icadıyla beraber sözlü kültür 

ortamına paralel bir de yazılı kültür orta-

mı olu mu tur. Ong, “Sözlü ve Yazılı Kül-

tür: Sözün Teknolojile mesi” adlı kitabında, 

sözel kültürün olu ma, geli me ve aktarım 

ekillerini inceleyerek bu kültürün ‘yazı-

lı kültür’le mukayesesini yapmaktadır. O 

yazılı kültür öncesi döneme “birincil sözlü 

kültür” adını verir ve bu kültürü ya atan 

toplumların “yazı ve matbaa gibi kavram-

ların varlığını” bilmediklerini, bu toplum-

lardaki bireyler arasındaki ileti imin sadece 

“konu ma dilinden olu tuğunu” kaydeder. 

Radyo, televizyon, telefon gibi diğer elekt-

ronik araçların “yazılı kültür”den sonraki 

‘üçüncü a ama’ olduğunu belirtir (Ong, 

1995: 23-24).

Bu a amayı ise “ikincil sözlü kültür” 

olarak adlandırır. Yeni teknolojik imkânlar, 

“birincil sözlü kültür” tabakasında olu-

an -özellikle folklorik- eserleri, “yazı ve 

metin”den yola çıkarak, tekrar “söz”e yani 

“konu ma dili”ne dönü türmektedir. Ong, 
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“birincil sözlü kültür” a amasında meyda-
na gelen ürünlerin, “ezberleme”, “bellekte 
saklama”, “dönü türme”, “kalıpla tırma” 
ve “hatırlama” gibi “yaratma” ve “ya atma” 
süreçlerinin varlığına i aret etmekte ve bu 
süreçlerin, ikinci a ama olan “yazılı kültür” 
a aması için hemen hiçbir ey ifade etmedi-
ğini söylemektedir. Birincil sözlü kültür ça-
ğında, ürünler sözlü olarak üretilir, ya atılır 
ve nakledilir; bu ürünler, yazılı kültür ça-
ğının terimi ile söyleyecek olursak, belirli/
sabit bir “metin”den yoksundur (Ong, 1995: 
46-96).

Eski kitapların düzenleni ine bakıldı-
ğında, meclis, bab, cüz, fasıl gibi bölünmele-
rinonların hitap edeceği dinleyici kitlesinin 
bir seferde dinlemeye tahammül edebileceği 
miktarı dikkate alarak düzenlendiği görüle-
bilir. Bu eserler yazılı olmasına rağmen “din-
le” ve “i it” gibi hitaplarla “sessiz okumak-
tan” çok, bir dinleyici çevresine okunmak 
üzere yazıldığı intibaını verir. Kadim kültü-
rel gelenekler de ve bu arada Doğu ve Türk 
İslam medeniyetinde de söz merkezci bir tu-
tum vardır. Söz hep ön plandadır. Talebenin 
üstattan öğreneceği bilgi asla kitapların yaz-
dığı ile sınırlı değildir. Okuyucu-talebe bun-
ları bir mür itle/müderrisle okuyup sözel-
le tirerek, talim ederek, açıklayarak, yazılı 
metni sözle mezcedip geni leterek yeniden 
üretir. Anlatılmak istenen her zaman yazılı 
metinden daha fazlasıdır. 

Alevî-Bektâ î geleneği içerisinde sözlü 
kültür ortamının ileti im kodları çok büyük 
bir öneme sahiptir. Gelenek bir nevi sözlü 
olarak aktarılır. Fazla bir mektebî eğitim al-

mamı  olan Edib Harâbî bu gelenek içerisin-

de kendisini yeti tirmi tir. iirleri büyük bir 
hızla Alevî-Bektâ î zümrelerle meskûn, en 
ücra kö elere kadar yayılabilmi tir. 

Cönkler ve mecmualar Harâbi’nin i-
irlerinin yayılmasında ilk yazılı vasıtalar 
olmu tur.8 Onun me hur “Vahdetnâmesi” 
ile “Kaf u nun hitabı izhar olmadan” mısra-
sıyla ba layan nefesinin okunmadığı, bilin-
mediği Alevî-Bektâ î muhit pek azdır.9

Bu eserler yazılı kültür ortamı aracılığı 
ile Harâbî’nin farklı toplumsal kesimler ta-
rafından da tanınmasına aracılık etmi lerdir. 
Yazılı kültür ortamı, onun diğer kültür or-

tamlarına ta ınmasına yardımcı olmu tur.

8 Harabî mahlaslı ba ka airlerin bulunması, cönkler-
de Harâbî Divanı’nda yer almayan ama ona isnat edi-
len iirlerin olması bu yayılımı tespit etmeyi güçle -
tirmektedir. Bu durum ba lıba ına ayrıbir çalı manın 
konusu olacak kadar kapsamlıdır. 

9 Edib Harâbi’nin iirlerine bu mecmua ve nefeslerin 
dı ında Ali Rıza Öge tarafından yazılan Alevî, Bektâşî 

airleri Antolojisi’nde tesadüf etmekteyiz. Bu eserde 
Harâbî’ye ait 50 civarında iir alınmı tır. Bu eser ay-
rıca Harâbî hakkında ilk bilgileri veren tek kaynak 
durumundadır. Ardından Dervi  Ruhullah’ın Bektâşî 
Nefesleri, (İstanbul 1340) adlı eserinde Harâbî’nin i-
irlerine rastlanmaktadır. Bunların yanında Sadettin 
Nüzhet (Ergun), Bektâşî airleri, (İstanbul 1930), Rauf 
Yekta, Bektâşî Nefesleri, (İstanbul 1933), Abdulbâki 
Gölpınarlı, Alevî Bektâşî Nefesleri, (İstanbul 1963), Hü-
seyin Hüsnü Erdikut’un Edib Harâbî’nin Divanı, (İzmir 
1950) ile Sefer Aytekin’in Harâbî, Hayatı ve Deyişleri, 
(Ankara 1959; 2.b. 1999), Vasfi  Mahir Kocatürk, Tekke 
Edebiyatı Antolojisi, İsmail Özmen, Alevî-Bektâşî airleri 
Antolojisi, (İstanbul 1995), Dursun Gümü oğlu, Ah-
med Edib Harâbî Divanı, (İstanbul 2008) adlı eserler-
de Harâbî’nin iirlerine yer verilmi tir.  
Yz. Cönk 187, 06 Mk. Yz. A 3556, Yz. Cönk 160, Yz. 
Cönk 132, 06 Hk. 4227, 06 Mil. Yz. A 2227, 06 Mil. Yz. 
2533, 06 Mil. Yz. B 170, 06 Mil. Yz. FB. 423, Belediye K. 
531 numaralarında kayıtlı cönk ve mecmualarda Edib 
Harâbî’ye ait iirler mevcuttur. 
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III- SÖZLÜ KÜLTÜR-YAZILI 

KÜLTÜR ORTAMLARININ 

ETKİLE İMİ ÇERÇEVESİNDE 

EDİB HARÂBÎ DİVÂNI

İnsanlık tarihînde ilk edebî ve kültürel 

verimler sözlü kültür ortamı içerisinde üre-

tilmi tir. Uzun yıllar sonra yazının icadı ile 

beraber bu sözlü verimler yazılı kültür orta-

mına aktarılmaya ba lanmı tır. Yazı bir nevi 

kontrol aracı olarak bilginin kaydedilmesi 

ve saklanmasını gerçekle tirdiğinden, bilgi-

nin biriktirilmesi ve hızlı bir ekilde yayıl-

ması sürecini hızlandırmı tır.

Walter Ong’un tespitine göre ise; insa-

noğlunun dünya üzerindeki varlığı 30.000-

50.000 yıl öncesine uzanmaktadır. Buna 

kar ılık ilk yazı 6000 yıl öncesine aittir. Bu 

çerçevede insanlık tarihînin binlerce yıllık 

bilgi, deneyim ve tecrübesinin sözlü gelenek 

vasıtasıyla ku aktan ku ağa aktarıldığı söy-

lenebilir. Tarih boyunca konu ulan binlerce, 

on binlerce dilden topu topu 106 tanesi ede-

biyat üretebilecek derecede yazıya bağlana-

bilmi , büyük bir kısmı ise hiç yazılamamı -

tır. Ong bugün konu ulan 3000 kadar dilden 

yalnızca 78 tanesinin edebiyat üretebildiği 

ve yüzlerce dilin kendisini ifade edebilecek 

bir alfabe ile kar ıla madığı iddiasındadır 

(Ong, 1995: 14).

Yazının ke fi , ardından matbaanın ku-

rulması uygarlık tarihinde önemli kilomet-

re ta larıdır. Yazının ke fi  ile beraber sözlü 

ve yazılı kültür ortamları sürekli bir ileti im 

içerisinde birbirini kar ılıklı olarak etkile-

mi lerdir.

Yazılı ortam yaratıcılığı toplum hayatın-

daki bütün yapı ve kurumlar üzerine ilerle-

menin korunması açısından egemen bir dü-

zen ve ili kiler ağı kurduğunda sürekliliğin 

korunması i levini de büyük ölçüde yük-

lenmi  olur. Bununla beraber, bu yaratıcılık 

ortamı kendinin ortaya çıkmasında öncü 

modeller kurmu  olan sözel ortam faaliyet-

lerine herhangi bir kısıtlama getirmez ve 

oradan gelen etkile imlere de sürekli açıktır. 

Bu geli me ve ilerlemenin gereğidir. Böyle-

ce sözlü ve yazılı ortamlara ait tüm ileti im 

ağları, bilgi ve deneyimlerin daha geni  bir 

alan üzerine yayılmasına imkân verir. Her 

iki ortam için ileti im ağları, yaratıcılığın 

sürekliliğini besler. Sözel ortam yaratıcılığı, 

kendini geli tirme, deği tirme ve yeni ter-

kipler olu turma bakımından, tıpkı yazılı 

ortam yaratıcılığı gibi, bütün bu ağlardan 

payına dü eni alır (Yıldırım, 2000: 32-45).

Yazılı ortam yaratıcılığı matbaanın icadı 

ile birlikte farklı bir karaktere bürünür. Ar-

tık eserler çok daha ucuza ve binlerce kopya 

olarak çoğaltılma imkanına kavu ur. Bu du-

rum bilginin dola ım ve etkile im süreçleri-

ne olağanüstü bir ivme kazandırmı tır. Yeni 

teknoloji geleneksel istinsah yöntemine göre 

çok yeni ve farklı bir düzeni ba latmı tır.

Yazılı kültür ve sözlü kültür ortamları-

nın birbirine etkisi bağlamında Edib Harâbî 

Divânı’na bakıldığında benzer durumlarla 

kar ıla ılır. Edib Harâbî [formal anlamda] 

iyi bir eğitim almamasına rağmen vahdet-i 

mevcud felsefesinin karma ık problemleri-

ne kolaylıkla nüfuz edebilmi tir. Bu, onun 

Alevî-Bektâ i geleneğinde ir ada bağlı icra 
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ve sohbet yöntemleri içerisinde sözlü bir 

formasyon kazandığının belirtisidir.

Edîb Harâbi iirleri yazılı olarak üre-

tildiği halde Bekta î dergâhı içerisindeki 

cemlerde sözlü olarak okunduğu bilinen bir 

gerçektir.10 Bu sözelle me onu tekrar dinle-

yiciler vasıtasıyla sözlü intikal kuralları çer-

çevesinde farklı muhitlere ta ımı tır. 

Ruth Finnegan’a göre “bir çocuğun mat-

bu bir iiri bir aile büyüğünün icrasından 

duyup onu tekrar etmesi veya oyun alanı-

na yayması” bir sözelle me biçimidir. Yazılı 

olduğu halde bir cemaatin icrasıyla sözlü 

hale gelen yazılı ilâhilerin, açıkça sözlü icra 

için yazılmı  caz iirinin veya Ortaçağ’a ait 

iir ekillerinin veya ilk olarak sözlü icrada 

yaratılmı , fakat daha sonra yazılmı , ezber-

den okunmak için öğrenilmi  bir iirin kar-

ılıklı etkile ime örnek olduğu (Finnegan, 

1992: 16-24) görü ündedir. 

Bu çerçevede Harâbî’nin iirlerinin ya-

zılı kültür ortamı içerisinde üretilmi  olsa 

dahi intikal ve icra artlarını göz önünde 

bulundurduğumuzda sözelle meye maruz 

kaldığını, sözlü kültür ortamına aktarıldı-

ğını, müteakiben dinleyicilerin not alma-

sı, kaydetmesi sonucu bir yeniden yazma 

(rewrite) i lemine uğradığını tespit etmi  

bulunmaktayız. Bazı iirlerin icra esnasında 

müzik e liğinde doğaçlama olarak söylen-

mi  olması kuvvetle muhtemeldir. Vezin ve 

kafi yelerdeki tutarsızlıklar bu ne e halinde 

icrânın bir diğer delilidir.

10 Bu konuda bkz.: Clarke Gloria, “Alevi Kültürel 
Kimliğinde Müziğin Rolü” (Çev.: Hande A. Birkalan), 
Toplumbilim, S.12, İstanbul, 2001, s.127-135

IV- ELEKTRONİK KÜLTÜR 

ORTAMINDA EDİB HARÂBÎ

Ülkemizde elektronik kültür ortamı-

nın ba langıcı 1900’lü yılların ba ında gra-

mofonla olmu tur. İlk Türkçe plaklar 1900 

yılında Almanya’da The Gramophne Ltd. 

irketi tarafından yayınlanır. Die Deutsche 

Grammophongesellschaft irketinin Nisan 

1905 tarihli bir kataloğunda 360 adet plak 

adı geçmektedir.1912-1932 yılları arasında 

yapılan 78’lik ta  plakların muhtevasını ana-

liz eden bir ara tırmadan bu dönemde Türk 

sanat ve halk musikisi ile ilgili plakların yanı 

sıra dönemin Meddah Sururî, Meddah Maz-

lum, Hazım Körmükçü gibi tanınmı  med-

dahlarından yapılan kayıtlarla orta oyunu, 

karagöz gibi geleneksel Türk halk tiyatro-

suna ait metinlerin yer aldığını öğreniyoruz 

(Anhegger, 1991: 35-43).

Elektronik kültür ortamının ba langıcı 

ile bilginin ta ınma ve iletim hızında önce-

ki ileti im biçimleri ile kar ıla tırılamayacak 

derecede bir hız ve kolaylık kazanılmı tır. 

Bu sayede kültürel üretimler bir ticari faali-

yet sonucu pazarlanmaya ba lanmı tır.

Gramofonu takip eden en mühim elekt-

ronik yenilik ise radyo yayınlarıdır. Radyo 

yayınları, 1940’lı yıllardan itibaren Muzaffer 

Sarısözen ve arkada larının gerek derleme-

leriyle gerekse ‘Yurttan Sesler’ gibi prog-

ramlarıyla hem mahalli ezgilerin ulusal se-

viyede yaygınla masını hem de Â ık Veysel 

gibi bazı sözlü kültür ortamı â ıklarının ülke 

çapında tanınmasını sağlamı tır.
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Ayrıca üniversiteler ve çe itli kurulu -

lar bünyesinde açılan konservatuarlar bu 

mahallî repertuarın derlenmesi ve kayıt altı-

na alınmasında önemli görevler ifa etmi ler-

dir.Bu kurumlar bünyesinde yeti en müzi-

kologlar sınırlı da olsa bu eserlerin biçim ve 

muhteva özellikleri üzerinde incelemelerde 

bulunmu lardır.

Radyo yayınlarından sonra elektronik 

kültür ortamının söz, ezgi ve müziğin kay-

dedilerek dondurulması bir ba ka ifadey-

le söz ve müziğin icralarının kaydedilerek 

paketlenmesi (mediated performances) an-

lamında 1960’larda plak ve pikapların kul-

lanılması yaygınla ır. Pikap ve plakları, ka-

setçalarların ve kasetlerin 1970’lerden sonra 

yaygınla ması takip eder. 

1970’li yılların ba ından itibaren televiz-

yon yayınları ba lar ve yaygınla ır. Bu sü-

reçte A. Kutsi Tecer’in ba lattığı ve Muzaf-

fer Sarısözen gibi bir anlamda talebelerinin 

takip ettirdiği hareketin ötesinde â ık tarzı 

mensuplarının elektronik kültür ortamında 

yer alı ları uurlu bir kültür programından 

ziyade tamamen serbest piyasa ticari mantı-

ğı içinde ekonomik kazanç esasına göre e-

killenir (Çobanoğlu, 1999b: 153).

Özellikle TRT kurumunun ba latmı  

olduğu repertuar olu turma çabaları para-

lelinde sürdürülen derleme faaliyetleri ile 

Türkiye’nin farklı bölgelerinden iir ve ar-

kı sözleri derlenerek notaya alınmı tır. Bu 

suretle yüzyıllardır belli bir zümreye hitap 

eden bu kültürel üretimler ulusal repertuara 

kazandırılarak toplumun diğer kesimlerinin 

takdir ve değerlendirmesine, beğenisine su-

nulmu tur.

Bu çerçevede Harâbî’ye ait nefes ve iir-

lerde elektronik kültür ortamına ta ınmı tır. 

Kültür Bakanlığı’nın hazırladığı bir CD’de 

Edib Harâbî’nin me hur “Kaf u nun hitabı 

izhar olmadan” nefesi yayınlanmı tır. Erkan 

Oğur ve İsmail Demircioğlu’nun birlikte ha-

zırladıkları “Gülün Kokusu Vardı, 1998” 

isimli albümde yine Harâbî’nin “Ey Zahid 

araba Eyle İhtiram” isimli nefesi repertu-

ara dâhil edilmi tir. Yine Kalan Müzik’ten 

2003 yılında Hüseyin ve Ali Rıza Albayrak 

tarafından çıkarılan Batınî Nefesler albü-

münde Harâbî’nin “Zühd ü Riya, Ey Zahid, 

Ya Hû, Biz, Mecmau’l Bahreyn” isimli ne-

fesleri icra edilmi tir. Ayrıca Harâbî’nin pek 

çok eserinin konserlerde veya deği ik radyo 

ve televizyon kanallarında birçok sanatçılar 

tarafından sıklıkla icra edildiğini görürüz.

V- TÜRK KÜLTÜR 

HAVZASINDA EDİB HARÂBÎ

Türk milleti tarihi seyir içindeki yü-

rüyü ünde Hint Okyanusu’ndan Baltık’a, 

Kıpçak bozkırlarını a arak Doğu Avrupa ve 

Balkanlar’a, Akdeniz’den, Kuzey Afrika’ya 

kadar geni  bir coğrafya içerisinde devletler 

kurmu , birbirinden farklı kültür ve mede-

niyetlerle temas halinde ve kar ılıklı bir et-

kile im içinde olmu tur.

Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü 

XIII. yüzyıldan XX. yüzyılın ba larına kadar 

olan devre bu etkile imin en üst düzeyde 

olduğu ve kurumsalla tığı bir dönemdir. 

Bu dönemde Türk kültürünü hanedan ve 
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devlet aygıtının olu turduğu bir eksen etra-

fında yörüngeye oturtulmu  uydulara ben-

zeyen millet sistematiği içinde devinen ve 

birbirileriyle hayatın pek çok saha ve safha-

sında ortaya çıkan kesi me, çakı ma ve ör-

tü melerle geni  ve nevi ahsına münhasır 

bir kültürlerarası kayna manın ya andığı 

bir yapı olarak tanımlamak gerekir” (Çoba-

noğlu, 1999a: 51).Bu anlamda Alevi-Bektâ i 

kültürünün bu birikimde kayna tırıcı ve bir-

le tirici niteliği ile -etnik ve dinsel fay hat-

larında- bir nevi tutkal i levi gördüğü ifade 

edilebilir.

Özkul Çobanoğlu’nun ‘Türk Kültür 

Ekolojisi’ olarak tanımladığı bu sistem içe-

risinde birbirinden farklı kültürler bir ideal 

ve üslup birliği içerisinde varlıklarını bir 

ho görü ve çoğulculuk içerisinde muhafa-

za etmi lerdir. Aynı kültürel kodlarda duy-

gu ve ideal birliktelikleri olu turmu lardır. 

Kültür ekolojisi kavramında, kültürün olu-

umunda coğrafyanın sunduğu imkân ve 

kısıtlılıkları kabul etmekle beraber, onun 

mutlak belirleyici olduğu söylenemez. Bir 

kavramsal çerçeve olarak faydalıdır. Coğrafi  

determinizmi ve ekolojik belirleyiciliği esas 

aldığımızda aynı coğrafya ve iklim ku ağın-

daki farklı geli im seviyelerindeki kültür-

leri açıklayamayız. Ben âcizane bu hususta 

“kültür havzası” kavramını öneriyorum. 

Havza nehrin ba langıçtan denize/göle dö-

küldüğü alana kadar kat ettiği alandan teva-

rüs ettiği birikimi ifade eder. Kültür havzası 

bir kültürün ba langıcından günümüze ka-

dar geçirdiği tarihsel a amaları, iskân ettiği 

coğrafyaları, girdiği medeniyet dairelerini 

bütün bunlardan ürettiği birikimin tama-

mını ifade eder. Havza sular ve küçük de-

relerin toplamından daha fazla bir ey ifade 

eder. Kültür ekolojisi, kültür çevresi ve kül-

tür coğrafyası kavramları kültürün varolu  

zemini ve sürekliğini sağlayan mecra olarak 

tarihi ve tarihselliği çağrı tırmaz. Kültürel 

havza kavramını kaynaktan nihayete deği-

im ve dönü ümleri, bütün kapsadığı alanı, 

etki ve etkilenmeleri bünyesinde barındıran 

bir unsur olarak teklif ediyorum.

Georgeon’un anlatımıyla doğu toplum-

larında özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nda 

bu kavramın toplumsal bir boyutu vardır. 

Aynı mekânda farklı etnik kökenlerden 

(Türk, Ermeni, Arnavut) ve sosyal tabaka-

lardan (pa a, bey, hamal, asker, tüccar) yan 

yana oturarak bir meddah gösterisini izleyip 

aynı esprilere gülebiliyorlardı (Georgeon-

Feneoglio, 1999: 84). Bu kültürel ekoloji içe-

risinde belirleyici verici olan ana kültür Türk 

kültürü olmu tur. Bunu Balkan milletlerinin 

ve diğer ekalliyetlerin dil ve kültürlerinde 

kolaylıkla takip etmek mümkündür.

Türk kültürü ile yan yana ya ayan diğer 

kültürler Türk kültürü içerisindeki kavram 

ve formları kendi dil ve kültürleri içerisinde 

yeniden üretip toplumsal ileti im ortamına 

sunmu lardır. Osmanlı Devleti’nin klasik 

anlamıyla ‘emperyal bir imparatorluk’ ol-

maması, yerel kültürlere ho görü ile bakma-

sıyla yerel kültürlerin kendilerinden öğeler 

katarak entegre olabilecekleri bir üst-kültür 

olarak Osmanlı hegemonyası yeniden üre-

tiliyordu. Osmanlı Devleti’nde tasavvufa 

farklı kültürlerin bir arada var olabilmele-

rini sağlayan ho görü söylemi olarak ideo-
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lojik bir i lev yüklenmi tir. Burada özellikle 

heterodoks tasavvuf kurumlarını çatısı al-

tında toplayan Bekta î tarikatı önemli rolle-

re sahip olmu tur (Su, 2001: 56).

Bu uygulamalar kamuoyunun merkezi 

otoritenin idarî tasarrufl arı kar ısında onla-

rı onaylamalarına destek vermelerine, ‘rıza 

üretimine’ katkıda bulunan kültürel olgular 

olarak i lev görmekteydiler. Buna paralel 

olarak Türk sözlü kültürünün (özellikle â ık 

edebiyatının) yan yana ya adığı Ermeni, 

Gürcü ve Balkan milletleri üzerinde etkide 

bulunduğu ve onlar arasında bu edebî tarz-

larda eserler verildiği bilinmektedir. Özel-

likle Ermeni â ıklık geleneği içinde Müslü-

man â ıklarla boy ölçü ebilecek â ıklar ye-

ti mi tir. Â ık Vartan, Civan, Mecnûnî gibi 

â ıklar Türkçe eser veren Ermeni â ıkların 

en önemlilerindendir (Berberian, 1965: 809).

XIV. yüzyıldan itibaren Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Balkanlara geçmesi ile 

beraber ‘kolonizatör Türk dervi leri’ böl-

geyi iskân etmek, tebliğ ve ir âd faaliyetle-

rine dönük olarak bölgeye yönelmi ler ve 

kısa sürede bu bölge halkı üzerinde nüfuz 

kazanmı lardır. Otman Baba, Demir Baba, 

Mürsel Bali bu öncü dervi lerin bazılarıdır.

Gittikleri bu yeni bölgede geni  bir ho -

görüye dayanan dinsel inançlarını bölge in-

sanı ile payla an bu topluluklar dergâh ve 

tarikatların bu bölgede yayılmasını sağla-

mı lardır. Bu tarikatların en önemlisi Bekta î 

tarikatıdır. Özellikle Arnavut ve Makedon-

lar arasında yaygın olan bu tarikat kendi 

inanç ve ibadet pratiği içerisinde önemli bir 

yere sahip olan ‘nefesleri’ bu bölge insanı ile 

beraber terennüm etmi tir. Bunlardan bir 

kısmı Türkçe olarak okunurken bir kısmı 

yerel dillere aktarılmaktaydı. Bekta î tarika-

tı, bünyesinde bulunan dinsel öğeler itiba-

rıyla farklı din, mezhep ve etnik kökenden 

insanı kolaylıkla kucaklayabiliyordu.

Bu çerçevede Bektâ î tarikatı içerisinde 

özellikle Harâbâtî gelenekte kendisine has 

bir yeri olan Edib Harâbî’nin nefeslerinin 

de bu dillere çevrildiğini tespit etmi  bulun-

maktayız. Bizatihî Edib Harâbî, Divanı’ndaki 

bir iirinde Manuk, Bedros, Dikran (HD: 33) 

gibi Ermeni ahıslarla muhabbetlere katıl-

dığını belirtmektedir. Yine Rıza Tevfi k’e 

yazdığı bir mektubunda Bursa’da bulunan 

Ermenî muhabbet ehlinin isimlerini ve mu-

hitlerini belirtmektedir.11

Baba Rexebi adlı Arnavut Bektâ î ba-

basının yayınladığı “Mıstıcızma Islama Dhe 

Bektashızma” (İslâm Mistisizmi ve Bektâşîlik) 

isimli eserde Harâbî’nin dört iirinin Arna-

vutça yayınlandığını görmekteyiz (Baba, 

1970: 321-327). Bunlar Harâbî Divânı’nda 

“Peder ü validem oldu bahane” (HD: 452) 

ve “Bu ehl-i teberrâ kapanmaz asla” (HD: 

474) isimli iirlerdir [diğer iki iirin orjinali 

tespit edilemedi].

Ayrıca Bekta îlik uzmanı ara tırmacı-

yazar evki Koca ile Eylül 2002’de yaptığım 

görü me esnasında bana Girit’ten göçmü  

Rumlar arasında Harâbî’nin Rumcaya çev-

rilmi  nefeslerinin söylendiği bilgisini ver-

mesine rağmen kaynak ki ilerin çekingen 

11 Söz konusu mektup Abdullah Uçman’ın özel ar i-
vinde olup fotokopisi kendisinden temin edilmi tir.
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tavırları yüzünden bu iirlerin metinlerini 

tespit edemedik.

Bütün bu bilgiler ı ığında Bekta îliğin 

Türk kültür ekolojisi içerisinde farklı etnik 

ve dinsel grupların katılımıyla bir yeniden 

üretime uğradığını, bu vesile ile bağda tırıcı 

ve uzla tırıcı bir zemin olarak yüzyıllardır 

varlığını koruduğunu görmekteyiz
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